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  ألولىموذج إجابة امتحان الفرقة ان
  كلیة دار العلوم

  علم اللغة
  )انتساب(أصلیون 
  ٢٠٠٩مايو 

  
      )خالد حسن أبوغالیة.د   (          :المجموعة الثانیة

          
أوالقدرة (فرق، بإيجاز، بین مصطلحي الطاقة : ١س

عند العلماء العرب  واألداء، متتبعا،  أصول الفكرة) أوالكفاءة
  .الغربیین و

  Performance  واألداءCompetenceالطاقة أو القدرة أو الكفاءة   :ج 
مصطلحان من مصطلحات تشومسكي اللغوي األمريكي صاحب النظرية 

   .التولیدية التحويلیة في علم اللغة الحديث
ھا المعرفة اللغوية المتعارف علیھا بین المتكلم أن " الطاقةومعنى       

عملیة ذھنیة عقلیة يراد وجودة في الدماغ البشري ، فھي والمستمع والم
بھا قدرة اللغة اإلنسانیة غیر المحدودة ، وھي القدرة التي تجعل أبناء 

، لم مهوفھاللغة المعینة ، قادرين على إنتاج عدد غیر محدود من الجمل 
ومن المالحظ أن ھذه القدرة على .....  من قبل سماعهيسبق لھم 

غة قدرة إنسانیة ، أي ال تتوفر لغیر اإلنسان من سائر التحكم في الل
عند غیر وإن كان العلماء قد وجدوا بعض األنظمة اإلشارية  .. المخلوقات

 ، تحمل في طیاتھا إمكانیة إنشاء جمل جديدة عن طريق تنويع اإلنسان
ولكن لیست ھذه ھي الخاصیة المرادة ھنا  ... اإلشارة بشكل منتظم

القدرة اإلبداعیة للغة اإلنسانیة ؛ فالمقصود ھنا القدرة عندما نتحدث عن 
   ...على بناء جمل جديدة ، وتكوينھا من وحدات غیر مترابطة ، 

  
فھو األداء اللغوي الذي ينتجه المتكلم ويعرفه تشومسكي  األداء      أما 

وھذا المصطلح  " االستعمال الحقیقي للغة في حاالت ملموسة " بأنه 
إلى المستوى الفردي في استخدام اللغة ، ويتعلق به مصطلح آخر يشیر 

حويا ، فقد تكون الجملة صحیحة ن   Acceptabilityھو معیار المقبولیة 
     . أخرى ولكنھا غیر مقبولة ألسباب

الخلیل بن أحمد 
  )ھـ١٧٥(

الموجود  (المھمل
  )بالقوة

الموجود  (المستعمل
  )بالفعل

فرديناند دي سوسیر 
)١٩١٣(  

   Le Parole الكالم La langue اللسان

نعوم تشومسكي 
  )معاصر(

 Performance األداء Competence الطاقة
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  :فیما يلي  مع التمثیل ما أمكن،  اكتب، في نقاط محددة، : ٢س
أنماط المقاطع الصوتیة في اللغة  -                         
  .العربیة الفصحى

 أنواع المورفیمات في اللغة العربیة -                         
 .الفصحى

  ص ح -١
   ص ح ح-٢
   ص ح ص -٣
   ص ح ح ص-٤
   ص ح ص ص-٥
   ص ح ح ص ص-٦

  .مع إيضاح معنى الرموز ، والتمثیل ما أمكن 
   . أنواع المورفیمات في اللغة العربیة الفصحى -ثانیا

ة إلى ثالثة أنواع ، تنقسم المورفیمات في اللغة العربی             
  :ھي

    . مورفیم مقید -١
وھوعنصر صوتي ال ينفرد في الكتابة ، كاللواصق األخیر من       

  أخذتن/ أخذتم / سمعنا / كتبت : الكلمات 
   .حر مورفیم -٢

أنتم ، : وھو عنصر صوتي يمكن أن بنفرد في الكتابة ، مثل       
  أنتن ، نحن ، كتاب ، قلم 

   . مورفیم صفري-٣
وھو عنصر صرفي غیر موجود كتابة ، وإن كان له أثر ما في       

 .الضمائر المستترة وجوبا أو جوازا : الجملة ، مثل 
 

**************  
  


